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JUHLAPÄÄKIRJOITUS 

Terve sanoi herne toiselle, kun he kuulivat 

juhlalippukunta Lätynkääntäjien juhlavuoden 

juhlalippukuntalehden juhlanumerosta.  

Juhlavuosi on ollut täynnä toinen toistaan 

juhlavampia juhlia, ja juhlatunnelma on ollut 

huipussaan. Juhlissa on tarjottu erilaisia juhlavia 

juhlaherkkuja, ja erityisesti hienot juhlakakut ovat 

tuoneet juhliin juhlavaa juhlahumua.  

Juhla-asuinen juhlaväki on juhlistanut 

juhlalippukuntaa kuin ammattijuhlijat, ja 

juhlavuosi on ollut kuin yhtä kansanjuhlaa. Iloinen 

juhlamieli on toivottavasti välittynyt 

juhlalippukunnan ulkopuolellekin.  

Juhlavuoden juhlatilaisuuksissa on kuultu ja nähty 

paljon juhlavia juhlaesityksiä, jotka ovat 

nostattaneet entisestäänkin loistavaa 

juhlatunnelmaa.  

Ainoa juhlavuoden juhlinnasta puuttunut asia on 

todennäköisesti oma juhlapostimerkki, sekä 

juhlaliputus. Ehkä seuraavan juhlavuosikymmenen 

kuluttua vuonna 2028? 

Joulujuhlan ja muun joulun juhlinnan jälkeen 

voimme kaikki juhlia vuoden vaihtumista, ja sen 

jälkeen keskittyä uuteen partiokevääseen. Se ei 

todennäköisesti sisällä yhtä paljon juhlintaa kuin 

kevät 2018, mutta sekin on varmaan yhtä 

mahtava. 

 

Juhlalehden juhlapäätoimittaja 

Kerttu  

 

Hei Lätynkääntäjät ja Lätynkääntäjien ystävät! 
 
Huhhuh, millainen vuosi meillä on takana - en 
usko että keneltäkään on jäänyt huomaamatta, 
että meillä on ollut juhlavuosi! 40-vuotiasta 
lippukuntaamme on nimittäin juhlittu ympäri 
vuoden mm. perinteikkäällä juhlaretkellä, 
ansiomitalirikkaalla Yrjönpäiväjuhlalla, 
lippukuntamme omalla Tampio-kisalla, johtajiston 
juhlaillallisella, ja monella muulla isommalla ja 
pienemmällä tavalla. Huomiotaherättävin 
tapahtuma lienee ollut partioparaati, jossa 
marssimme LätKä-pipot päässä, juhlailmapallot 
yllämme - se oli hieno päivä, kiitos! 
 
Vuoteen on myös mahtunut lukematon määrä 
kakkuja, sillä kakut ovat tietysti tärkeä osa 
juhlintaa. Kakkuja on nautittu niin retkillä, juhlissa 
kuin S4ndyn kannellakin. Kakuista inspiroituneena 
pidettiin jopa lippukunnan ensimmäinen 
Kakkuninja, jossa samoajat ja vaeltajat johtajineen 
päästivät luovuutensa valloilleen 12 tunnin aikana. 
Suurena kakkujen ystävänä sanoisin, että koskaan 
ei voi olla liikaa kakkuja - vai mitä? :) 
 
Nyt juhlavuosi on kuitenkin tulossa päätökseensä, 
ja toivon että jokaiselle on jäänyt paljon mukavia 
partiomuistoja vuoden varrelta. Mikäli 
juhlavuoden tunnelmiin haluaa päästä vielä 
jälkikäteen, onnistuu se helposti: juhlavuoden 
tapahtumien tunnelmia löytyy mm. 
Lätynkääntäjien some-tileiltä tunnisteella 
#lätkä40. Myös omia juhlavuoteen liittyviä 
muistoja saa jakaa tunnisteen kanssa. Ja vaikka 
juhlat päättyvät, pidetään silti jatkossakin kivaa ja 
hyvää fiilistä yllä! 
 
Ja juhlathan eivät olisi mitään ilman juhlijoita: 
ystäviä, perheitä, yhteistyökumppaneita. Siispä 
lämmin kiitos jokaiselle, joka oli vuoden aikana 
mukana juhlistamassa 40-vuotiasta 
lippukuntaamme 
ja tekemässä 
kuluneesta 
juhlavuodesta niin 
huikean. Toivon 
teille kaikille 
ihanaa joulunaikaa 
ja mahtavaa 
partiovuotta 2019! 
 
<3 : Suski  
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Piirtoheitin, kultapannut ja pinkit kakut 

Lätynkääntäjien 40-

vuotisjuhla oli väriä 

ja loistetta 

 

Lätynkääntäjien virallista 

nelikymppisjuhlaa vietettiin 

Yrjönpäivän aattona Henrikinkirkolla. 

Juhlaan oli kutsuttu jäsenten ja heidän 

perheidensä lisäksi partioystäviä ja 

partion ystäviä. 

 

Neljä juhlapuhetta, kahdeksan puhujaa 

Juhlapuhe on varmasti se, mitä odotetaan 

pönötysjuhlissa eniten (hohhoijaa). Mutta 

miten muuten neljää vuosikymmentä 

juhlittaisiin, kuin puheella joka 

vuosikymmenestä. Puhujille oli valitun 

ajanjakson lisäksi esitetty toive 

aikakauden havainnollistusvälineestä. 

70 – 80-lukujen osalta puhujiksi oli 

kutsuttu Zorro ja Artsi, konkarit kyseisiltä 

vuosikymmeniltä. He heijastivat hartaasti 

valikoidut parhaat palat diaprojektorin 

avulla. Jotkut fossiilit saattavat muistaakin 

Zorron innokkaana diakuvaajana. 

Juk-kiss ja Tomppa toivat tuulahduksen 

kasari-ysäriltä piirtoheittimen kautta. 

Kalvon asettelu kerralla oikein ei kuulu 

kuvioon, joten kääntyi se tässäkin 

puheessa parin kertaan kuin lätty 

konsanaan. 

Seuraavalla vuosikymmenellä oli opittu jo 

käyttämään videotykkiä ja PowerPoint-

ohjelmaa. Koska lätynkääntäjät 

rakastavat Sandy-laulua, kuittasivat 

Kaisa ja Nora puheen laulattamalla 

sudenpentuja. Iloista laulua säesti juuri 

tähän tilaisuuteen koottu juhlabändi  

 

 

 

 

 

 

SandySing. Juhlavieraat yllätettiin Lätkän 

omilla meriaiheisilla sanoilla, jotka 

sudenpennut 2000-luvun alussa keksivät.  

 

Juhlabändi SandySing viihdytti väkeä 

juhlan alussa, keskikohdassa ja lopussa. 

Viimeisessä puheessa päästiin reippaasti 

2010 luvulle ja teknologian huipulle. 

Juhlaväen taskussa poltelleet kännykät 

sain viimein kaivaa esille, kun Katru ja 

Hilu käynnistivät Kahoot-kisan. 

Lätkätiedon nippelitrivia sai yleisön 

innostumaan! 

 

Kultapannut kunniajäsenten päihin 

Tässä juhlassa tehtiin todellakin historiaa, 
sillä ensimmäiset kunniajäsenet nimettiin 
juuri nyt. Lätynkääntäjien keskeiset 
vaikuttajat Zorro, Tuula, Marja ja Artsi 
taisivat jopa hieman yllättyä 
kunniajäsenyydestään. Varsinkin siitä, 
että kunniajäsenen tunnus on 
kultapannuin koristeltu LätKä-pipo.  
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Kultapannuiset LätKä-pipot sopivat 
mainiosti tuoreiden kunniajäsenten 
päihin. 

Kunniajäsenten lisäksi jaettiin säkillinen 

muita huomionosoituksia ja merkkejä 

ahkerille partiolaisille. 

 

Pinkki-sininen kakku huipensi 

juhlatunnelman 

Jo ennen juhlavuoden alkamista 

Lätynkääntäjien johtajistossa päätettiin, 

että vuoden aikana syödään runsaasti 

kakkua. Juhlaväki huokaili ihastuksesta 

nähdessään upeat kakut kahvipöydässä. 

Houkuttelevat pinkin ja tummansinisen 

väriset luomukset olivat tietenkin taiteiltu 

omin pikku partiokätösin. Mansikan ja 

mustikan maku huulilla oli mukava lähteä 

juhlasta kotiin odottamaan seuraavia 

juhlia. Namskis ja lurpsis!  

 

Kiitos kanssamme juhlineille ja meitä 

muistaneille!  
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Miten kaikki alkoi 

Juttu vuoden 1988 10-vuotis pänkyörkkelistä. 

 

Partiopojat ovat järjestäneet, joka neljäs 

vuosi suuren kansainvälisen partioleirin, 

Jamboreen. Vuonna 1975 olivat pohjoismaat 

järjestelyvastuussa tästä leiristä ensi kerran. 

Leiri pidettiin Norjassa, ja siellä oli johtamis- 

ja työtehtävissä monia suomalaisia 

partiojohtajia, ensi kerran myös tyttöjä. 

Mukana olivat myös Sakari ”Saku” 

Lehmuskallio Auran Tähtipojista ja Pekka 

”Zorro” Saarela Tornikotkista. Siinä työn ja 

muun hauskan ohella lausuttiin 

partiolippukunta Lätynkääntäjien syntysanat. 

Saku työskenteli silloin Henrikin 

seurakunnassa pappina ja kun hänelle selvisi, 

että Zorro oli perheineen muuttanut 

Lausteelle, hän ilmoitti: "Sitten me 

perustamme sinne partiolippukunnan!" 

Zorro ei ehkä ollut ajatukseen heti aivan yhtä 

ihastunut, mutta idea jäi molemmilla 

kypsymään aivojen sopukoihin. Tämän 

jälkeen aina kun Saku tapasi Zorron tai 

Marjan - joka kuului silloin samaan 

lippukuntaan Sakun kanssa - hän muistutti: 

"Vielä me perustamme lippukunnan 

Lausteelle." Kun Henrikin seurakunta perusti 

1976 Ilpoisten asuntoalueelle lippukunnan, 

Ilpoisten vuorenkävijät, Saku-pastori oli 

hoitamassa asiaa seurakunnan puolesta, ja 

samalla sai uutta vauhtia Sakun ja 

seurakunnan yhteinen ajatus partion 

saamisesta Lausteelle. 

 

 

 

 

 

 

Todelliseen työhön Lausteella alettiin sitten 

syksyllä 1977. Saku lähetti kaikille Lausteella 

asuville partiojohtajille kutsun kokoukseen, 

jossa käsiteltäisiin Lausteen Lätynkääntäjien 

perustamista ja toimintaa. 

Myös talojen ilmoitustauluilla kerrottiin 

moisesta kokouksesta siltä varalta, että 

innokkaita vanhempia löytyisi. Lausteelle oli 

saatu seurakuntakeskus, ja näin ollen 

tulevalle lippukunnalle oli jo olemassa 

toimintatilat. Lokakuun kolmaltena 1977 

kokoontui sitten Lausteen 

seurakuntakeskukseen Sakun lisäksi 

Varsinais-suomen partiopiirin edustajina 

Marja Laite ja Seppo Laaksonen, yksi isä - Leif 

Lehtonen - ja yksi äiti - Tuija Mattila - sekä 

Lausteelta partiojohtajat Tuula Laaksonen 

Littoisten pirtapiioista, Riitta Kivelä Kaarinan 

sädetytöistä, Pekka Saarela Tornikotkista ja 

Marja Saarela Auran tähtipojista. Ja niin vain 

kävi, että Saku puhui hyvänä saarnamiehenä 

meidät muut omalle kannalleen, sillä 

tottahan Lausteenkin lapset tarvitsevat hyvän 

harrastuksen - partion. 

Toiminta alkoi hyvin varovaisesti, koska 

haluttiin välttää Ilpoisissa tehdyt virheet. 

Siellä partio alkoi niik, että oli paljon 

innokkaita lapsia, mutta ei johtajia. 

Alustavassa kokouksessa läsnäolleista sitten 

lähti mukaan Tuula, Zorro ja Marja. Riitta 

luopui ajatuksesta, koska muutti pois 

Lausteelta.  
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Kokouksessa läsnäolleista toinen luopui 

toiminnasta melkein heti ja toinen oli 

mukana vajaa vuoden. Saku toimi puuhassa 

seurakunnan edustajana. Puskaradion kautta 

löydettiin neljä innokasta nuorta, jotka 

halusivat vartionjohtajiksi uudessa 

lippukunnassa. Zorro alkoi pitää näille neljälle 

Ilves-koukutusvartiota, joka kokoontui kerran 

viikossa seurakuntakeskuksessa. Vartion 

jäsenet olivat Jaana Väinölä 

(Ida), Jouni Laine, Jyri 

Arponen ja Tiina Lunden. 

Jouluun mennessä oli sitten 

tulevalla lippukunnalla jo neljä 

lähes pätevää vartionjohtajaa. 

Nyt voitiin perustaa 

lippukunta oikein virallisesti. 

Tammikuun alussa 1978 alkoi 

Lausteella toimia ihan 

virallisesti partiolippukunta 

Lätynkääntäjät. Nimi Lausteen 

Lätynkääntäjät oli ollut Sakun 

työnimi tälle projektille, eikä 

hän aivan mukisematta 

tyytynyt muiden päätökseen 

jättää viralliseksi nimeksi 

Lätynkääntäjät. Perustaminen 

ajoitettiin vuoden alkuun 

siksi, että SP ja partiopiiri 

myöntävät maksuhelpotuksia 

uusille lippukunnille 

ensimmäisen kalenterivuoden 

aikana, esim. Jäsenmaksua ei 

ole ensimmäisen vuoden 

aikana ja kurssimaksuista saa 

alennusta, ja nämä edut 

saatiin koko vuodeksi. 

 

 

 

 

Ensimmäinen partiojohtajaneuvosto - Pekka 

Saarela (lkj), Tuula Laaksonen (lkja), Kaisa 

Piirainen (siht.), Marja Saarela, Sakari 

Lehmuskallio, Leena Vainio ja Kari Vainio -  

otti haasteen vastaan. Partiotoiminnan 

käynnistäminen Lausteella alkoi toden teolla. 

Syksyllä 1978 lippukunnassa oli jo 46 

toimivaa partiolaista. 
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Partioparaati 2018 

 

 

Lätynkääntäjien juhlavuosi näkyi toukokuun 

alussa myös Turun keskustassa, kun LätKä-

pipoin ja ilmapalloin sonnustautunut joukko 

otti osaa perinteiseen partioparaatiin.  

Paraatin yhteydessä otettiin myös uusi 

ryhmäkuva koristamaan kolon seinälle.  

Lätynkääntäjät tulivat marssikilpailussa 

keskikokoisten yhteislippukuntien sarjassa 

seitsemänneksi. Eroa ensimmäiseen sijaan oli 

alle 5 pistettä. 

 

 

 

 

 

Marssiin osallistui 59,5% lippukunnan 

jäsenistä. Osallistumisprosentti oli sarjan 

kolmanneksi suurin.  
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Ennen paraatin alkua 3 Lätynkääntäjää saivat 

2. luokan Mannerheim-soljet Tuomiokirkon 

portailla. Merkitetyt marssivat muiden solkia 

saaneiden kanssa paraatin etuosassa, ja 

kävivät marssiosuuden jälkeen 

sankarihaudoilla laulamassa.  

 

Paraatin jälkeen tarjolla oli paraatimunkkeja, 

jotka olivat tällä kertaa piispamunkkeja.  

 

 

 

Osa johtajista jatkoi vielä Vpk-talolle 

paraatikahveille, jossa oli tänä vuonna kuin 

sattumalta teemana syntymäpäiväjuhlat.  

Paraatipäivän sää oli tänä vuonna lämmin ja 

aurinkoinen, ja tunnelma mitä mahtavin.  

 

Lisää paraatikuvia voit käydä katsomassa 

lätynkääntäjien Facebook-sivuilla tai 

Instagramissa @latynkaantajat ! 
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SEPELI 

Sepeli eli seikkailijapeli on Henrikin 

seurakunnan lippukuntien järjestämä 

tapahtuma. Sepelissä testataan 

seikkailijoiden oppimia partiotaitoja 

leikkimielisessä tapahtumassa. 

 Tapahtuma järjestettiin huhtikuussa 

ensimmäistä kertaa ja aiheeksi oli valittu 

aikamatkailu. Seikkailijoiden tehtävänä oli 

kerätä aikakoneenosia suorittamalla heille 

annettuja tehtäviä.  

Sepelissä testattiin mm. Kuinka hyvin 

seikkailijat osaavat suunnistaa 

Henrikinkirkon lähialueella ja osaavatko 

seikkailijat mm. Sytyttää myrskylyhdyn, 

tehdä ruokaa trangialla ja nostaa lipun. 

Lätynkääntäjiä Sepeliin osallistui yhteensä 

yhdeksän, joista neljä seikkailijoita.

 

 

HENKAN-KISAT 

Henkan kisat on Henrikin seurakunnan 

lippukuntien yhteinen sudenpentukilpailu. 

Kisojen tarkoitus on leikkimielisen 

kilpailun avulla harjoitella kisatilanteita ja 

viettää hauska päivä luonnossa aivan 

loistavien tyyppien seurassa.  

Tänä vuonna kisojen teemana oli yli 

esteiden. Sudenpennut pääsivät mm. 

Tekemään joukkueelleen oman 

keppihevosen, suorittamaan esteradan 

silmät kiinni ja tekemään ruokaa 

trangialla. 

Kymmenen pistettä ja papukaijamerkki 

kaikille kisaan osallistuneille 

sudenpennuille, olitte loistavia.  
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PÄNKOKKELI 
 

 

 

 

 

 

 

Vaellusperinteisiin kuuluu vaelluksen jälkeinen 

pizza. Usein se tulee haettua pizzeriasta tai 

kaupan pakastealtaasta, mutta pienellä 

ennakoinnilla parhaan tuloksen saa tekemällä 

itse. Kasvissyöjänä olen kaihoten katsellut usein 

ystävien herkullisen näköisiä kebabpizzoja 

smetana klimppeineen. Monella eri tavoin olen 

vuosien mittaan yrittänyt toteuttaa saman 

elämyksen ilman lihaa ja vihdoin reseptini on 

saavuttanut täydellisyyden. Joten tässä olkaa 

hyvä: Hetan kebuton kebabpizza! 

 

Pizza on hyvää uunituoreena, mutta sen voi 

mainiosti tehdä edellisenä päivänä ja ottaa 

evääksi vaellukselle tai jättää 

jääkaappiin/pakastimeen odottamaan 

kotiinpaluuta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kebuton kebupizza 

Tee näin: 

Laita uuni lämpenemään 250 asteeseen. 

Kauli pizzataikina/mäiskäse valmispohja 

leivinpaperinpäälle uunipellille. Levitä pohjan 

päälle ensin tomaattipyre, sitten juustoraastetta 

oman fiiliksen mukaan. Juuston päälle levitä 

härkis. Suikaloi sipulia, paprikaa ja jalopenoja 

oman fiiliksen mukaan ja levitä härkiksen päälle. 

Mäiski teelusikalla smetanasta klönttejä sinne 

tänne pizzan päälle.  

 

Paista pizzaa uunissa n.15min. 

 

Tarvitset: 

Pizzataikinaa tai valmis pizzapohja 

Täytteeksi: 

tomaattipyre 

juustoraaste 

250g Härkis bbq tai texmex 

sipulia 

paprikaa 

jalopenoja 

smetanaa 

 

Haastan seuraavan pänkokkelin tekijöiksi Ennin ja 

Kertun. 
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horoskoopit 
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Satahanka XIII 30.07.-

06.08.2018 Loviisa Rönnäsissä 
 

 

Heinäkuun ja elokuun vaihteessa pidettiin 

SP:n meripartiolaisten suurleiri Satahanka 

XIII, johon myös Lätkä osallistui noin 

kymmenen hengen voimin. Leirillä 

sijoituimme leirilippukuntaan yhdessä muiden 

Henrikin seurakunnan lippukuntien kanssa 

sekä edustimme myös perheleirissä. 

Leirilippukuntamme nimi oli Henkka 

Hummeri ja sijoituimme kalastajakylään 

nimeltä Malmsby. Leirilippukuntaamme 

sijoittui myös Tsekkiläinen partio ryhmä. 

Leiri pidettiin meren äärellä Loviisan 

Rönnäsissä.  

 

 

Leirillä lätkäläiset pääsivät tutustumaan 

veneisiin mitkä eivät olleet kaikki aivan 

tuttuja Airiston vesiltä muun muassa 

Uudenkaupungin Merihaiden suuren Krista 

alukseen sekä Lauritsan Siniveljien vielä 

suurempaan Pelle alukseen. Paikalla oli myös 

tuttuja aluksia kuten Sinikotkien Theia ja 

Nuotiotyttöjen Pranstaka sekä muita Turun 

seudun partioveneitä. 

 

Muuta ohjelmaa leirillä oli yön yli kestänyt 

haikki, josta lätkäläiset selvisivät ilman 

eksymisiä ja harmeja, suppailua, jollailua sekä  

 

 

 

 

 

merihuoltoa, jossa päästiin tutustumaan 

erilaisiin veneen moottoreihin ja niiden 

huoltamiseen muun muassa öljynvaihdon ja -

suodattimenvaihdon muodossa. Uimaan 

leirillä pääsi vain muutaman kerran mutta 

siellä oli sitäkin hauskempaa taiteillessa 

Wipeout tyyppisellä esteradalla. 

 

Vielä kiitokset kaikille leirille lähteneille 

lippukunnan jäsenille sekä vierailupäivänä 

vieraillelle. Pienestä porukasta huolimatta 

sovimme hyvin joukkoon ja jaksoimme 

parhaamme. Nähdään sitten Satahanka 

XIV:llä! 

 

Heikki 

  

  

 



16 
 

Matkapurjehdus 2018 

"Sairaan siistii!", vastasi Mari, kun kysyttiin, 

miltä tuntui ohjata Sandya 10 m/s 

sivutuulessa Ahvenanmeren yli. Siistejä 

hetkiä oli viime kesän matkapurjehduksella 

monia. Esimerkiksi se, kun aurinko nousi esiin 

rannattomasta Itämerestä jossain Suomen ja 

Ruotsin välissä. Ja se, kun ylitimme Gotland 

Runtin maaliviivan tuomarien ihmetykseksi 

puoli päivää ennen kilpailijoita (ihan vain 

huvin vuoksi). 

Ruotsin-reissumme käynnistyi 

avomeriosuudella. Upouusi GPS-plotteri 

opasti meidät Bogskärin majakalle Pohjois-

Itämerellä, sieltä kurvasimme mukavassa 

slöörissä kohti Sandhamnia. Paikka näytti 

samalta kuin tv:n dekkarisarjassa. 

Tukholmaan saavuttiin alle vuorokaudessa, ja 

mikä jätti meille paljon aikaa lepoon ja 

turistitouhuihin. Koko seuraava päivä 

käytettiin kohteessa palloiluun mm. 

Gamlastanissa, kuninkaanlinnassa ja NK:ssa. 

Päivän kruunasi visiitti ABBA-museoon. 

 

Tukholmasta poistuttiin Vaxholmin pittoreskin 

saaristokylän kautta. Saariston kapeikoissa 
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suhaavat kahjot lauttakipparit yritettiin 

kiertää kaukaa. Matkustaja- ja rahtialukset 

pitivät vahtipäällikön hereillä omalla 

valloittavalla läsnäolollaan. Suoraan 

otsikkoon puhaltava vastatuuli pakotti 

pöristelemään purjeiden sijasta 

dieselkoneella yöpymispaikkaan asti. Lidön 

luonnonsatama vaatii huolellisuutta 

rantautumisessa, mutta tämä Pohjanlahden 

portissa sijaiseva kaunis saari on vaivan 

arvoinen. ABBA-konsertti Sandyn 

kakkoskannella viihdytti Unoa pelaavaa 

miehistöä koko illan. 

Ahvenanmeren ylityksessä reipas pohjoistuuli 

kirvoitti Marilta alussa kuullun, vauhdista 

humaltuneen kommentin. Legi kesti vaivaiset 

viisi tuntia, ja yhtäkkiä olimme jo 

Maarianhaminassa. Nyt oli mahdollisuus 

tutustua kaupungin jäätelötarjontaan. 

Aamulla Mari poistui aluksesta ja vaihtoi 

huonompaan, nimittäin Viikkariin. Me muut 

jatkoimme voimistuvassa pohjoistuulessa 

mutkitellen kohti itää. Aurinko paistoi 

kirkkaasti, mutta viima pakotti pukeutumaan 

nenänpäätä myöten. Eipähän tarvinnut 

lutrata aurinkorasvan kanssa. 

Täysreivauksesta huolimatta paatin sisätilat 

olivat sekaisin jatkuvasta broachailusta. 16 

m/s:iin nousevat puuskat kypsyttivät 

miehistön tiukassa luovissa, ja pidimme 

ruokailutauon Kumlingen satamassa. Se 

kannatti, sillä tuulten jumalat olivat 

leppyneet, kun jatkoimme Kihdin yli Suomen 

puolelle. Yöpaikka löytyi Korpoströmin 

vierassatamasta. Seuraavana päivänä 

heikkenevät tuulet ennakoivat jo kaikkien 

aikojen hellekesän alkua, kun kruisailimme 

takaisin kotilaituriin Heinikseen. 

Reissussa mukana: Suvi, Mari, Jatu ja Artsi 
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RETROILTA 16.9. 2018 

 

Meitä on kolme perustajajäsentä, jotka 

olemme pitäneet yhteyttä Lätynkääntäjiin 

koko sen toiminnan ajan. Tuula Laaksonen, 

Marja ja Pekka Saarela ovat lippukunnan 

ensimmäisen partiojohtajaneuvoston jäseniä. 

Olemme olleet vuosien varrella monissa 

lippukunnan tehtävissä mukana. Nyt iloisina 

ja tyytyväisinä 40 vuotta täyttävän 

”partiolapsensa” hyvästä nykytilasta, 

päätimme järjestää lippukunnan 

alkuhistoriaa muistelevan RETROILLAN.  

 

Päätimme kutsua koolle henkilöitä, jotka 

olivat ensimmäisten vuosien toiminnassa 

mukana tai sitä tukemassa. Lippukunnan 

ensimmäiset vuodet ovat yllättävän hankalia. 

Partiota tuntevia henkilöitä kasvaa vain  

 

 

 

lippukunnissa ja harvat haluavat vaihtaa 

tutun vanhan partiojoukon uuteen 

epävarmaan. Lausteella löytyi kuitenkin intoa 

uuden lippukunnan rakentamiseen. Intoa 

näyttää riittävän vieläkin ja tulevaisuudessa. 

 

Sunnuntain tilaisuuteen saapui kolon täydeltä 

hienoja vanhoja ystäviä. Entisiä johtajia ja 

partiolaisia, lippukuntaa aktiivisesti tukeneita 

isiä ja äitejä ja tämän päivän johtajia 

kertomassa Lätynkääntäjien nykytoiminnasta. 

 

Ohjelma oli varsin vapaamuotoista. Tärkeintä 

oli toistensa tapaaminen ja vanhojen 

muistojen vaihtaminen. Tarjolla oli kahvia, 

mehua ja pullaa sekä pipareita 40-muotoon 

pöydälle aseteltuna. Juttelun lomassa 

laulettiin joku partiolaulu. 
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Paikalla oli yli neljäkymmentä henkeä 

kutsujat ja kutsutut yhteensä. Nimilista ei 

liene tarpeen. Kannattaa mainita kuitenkin 

Jouni Laine, joka oli ensimmäinen 

vartiojohtajakoulutuksen Pekan Ilves-

vartiossa saaneista neljästä Lausteen 

nuoresta 1977 syksyllä. Juhlimaan oli 

saapunut hienoja partiovanhempia, joista 

useat on palkittu Lätynkääntäjien plaketilla. 

Muisteltiin, että kolon sisustusta olivat 

taitavat isät rakentamassa. Muistettiin 

Hessun lahjoittamaa ensimmäistä Sandyä, 

josta kololla koristeena on vielä peräsin ja osa 

mastosta. Nyt aktiiviset meripartiolaiset 

ylpeilevät hienosta uudesta S4andystä. 

Kaikkien veneiden rahoituksessa ovat 

vanhemmat olleet aina tukena. Myös 

partiolaisten paistamat sadat letut ja erilaiset 

talkoot ovat jatkuvana osana muuta mukavaa 

toimintaa.  

Lätynkääntäjät ovat tärkeä osa Lausteen, 

Huhkolan ja Vaalan lasten ja nuorten 

toimintaa. Sen laadukkuus, hienot perinteet 

ja hienot johtajat takaavat Lätynkääntäjien 

tulevaisuuden. Todisteena toiminnan 

laadusta on ilmiö, että perheet tuovat 

lapsensa tähän meripartiolippukuntaan 

sukupolvesta toiseen. Esteenä ei ole edes 

kodin muuttaminen toiselle puolelle Turkua. 

Lätynkääntäjä osaa käyttää myös Föliä. 

Onnea ja menestystä Meripartiolippukunta 

Lätynkääntäjille tulevaisuudessa! 

 

Pekka ”Zorro” Saarela 

Lätynkääntäjien perustajajäsen 1977,  

lippukunnanjohtaja 1978-83, 1989-90,  

Lätynkääntäjien ritarikunnan jäsen n:o 1, 

Lätynkääntäjien Tuki ry:n perustaja  
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Kolon murto 
Juttu vuoden 1991 Pänkyörkkelistä. 

 

Kololle murtauduttiin sunnuntain 21.4 ja maanantain 22.4 välisenä yönä. Murtautujat olivat söpösti 

sorkkaraudalla päässeet sisään, joka salaisen tietolähteemme mukaan oli varastettu Anttilasta edellisellä 

viikolla. 

Rosvot eivät säästelleet sorkkaraudan käyttöä, koska he olivat sorkkaraudalla murtaneet lukottomatkin 

ovet auki. Ryöstösaalis ei ollut lippukunnan kannalta kovinkaan kummoinen, mutta eräs yksityinen henkilö 

vuodatti useat kyyneleet ilmakiväärinsä tähden. Myös Passeli-team koki karvaan tappion (20mk). 

Murtautujia oli oletettavasti 

kolme, sillä he olivat jättäneet 

puumerkkinsä liitutaululle. 

Silminnäkijät ovat kertoneet 

avuliaasti tiedoistaan ja 

heidän avullaan on melko 

varmasti saatu tekijät tietoon, 

vaikka heitä ei olekaan vielä 

ilmiannettu poliisille 

vähäisten tietojen vuoksi. 

Poliisi kuitenkin tutkii asiaa. 

Murron havaitsi Katariina 

Kaskinen, joka oli tulossa 

kololle pitämään kokousta. 

Havaitsijana hän huolehti siitä 

ettei kukaan koskenut 

mihinkään ennen virkavallan 

tuloa. 

Armas kolomme on nyt 

siivotti ja ulko-oveenkin on 

saatu uusi lukko, sekä 

rautasuojus, jonka pitäisi 

pitää konnat loitolla. 
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SU-DA-RI-SI-VUT 
Auta Pasi-Partiolaista löytämään reitti tonttulakin luo! 

    
 

 

 

Etsi jouluiset sanat ruudukosta. Sanojen suunta voi olla    

S U D E N P E N T U H P I P A R I 

 P F J N V Ö L K I T E A U O R L Ä 

N O J O U L U J A T K Y I R L E P 

K I P L Ö A M O E N R T H O D V E 

J S O M L H I U K O Ö I T G E N T 

M U H N O J L L I T O R T T U K T 

F U R T A A J U K Ö L O Ä Ä N R E 

U K K N I K O P U M L U O H J E R 

H I D A K K L U P I O M N T E A I 

L K E R A S D K J O R E K I A L M 

U G L Ö G I P K Ä G E K L Ö K M L 

E L R T L Ö M I P N V J K E K I U 

U K Ö S I Y R F S V N U M O L T M 

A D V E N T T I K A L E N T E R I 

H L N I R U T N U T A V R O K I N 

K P O M T R O M E V D L P I E J M 

L E T I E V L U M I P A L L O N A 

K J U A S D Ö L M E R Y T M P L M 
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TAMPIO 2018 

Lippukunnan perinteinen, mutta vuosia 

tauolla ollut partiotaitokilpailu teki 

juhlavuoden kunniaksi comebackin. 

Kisa on tarkoitettu kaikille seikkailijoista 

aikuisiin. Joukkueet ovat jaettu lasten ja 

aikuisten sarjaan ja tänä vuonna molempiin 

sarjoihin osallistui kaksi joukkuetta. Vaikka 

neljä joukkuetta saattaa kuulostaa ehkä 

vähäiseltä, olemme kuitenkin jo useaan 

kertaan lippukuntamme toiminnassa 

huomanneet, että laatu korvaa määrän.  

Kisaan valmistautuminen alkoi vartioilla jo 

muutama viikko ennen varsinaista 

kisaviikonloppua, kun kisanjärjestäjät 

antoivat ennakkotehtäväksi rakentaa 

toimivan, ekologisen ja hienon tuulimyllyn. 

Tuulimyllyt olivat jokainen erilaisia ja 

vaihtelevalla menestyksellä myös toimivia. 

Varustelistan tullessa kisajoukkueille selvisi 

myös, että kisaan täytyy ottaa mukaan 

petkel. Vartion täytyi siis lyödä viisaat päänsä 

yhteen ja päättää lähteekö mukaan työkalu, 

suomalainen tanssiteatteriryhmä vai 

kansallispuisto Ilomantsissa. Monella petkel 

olikin mukana ja joidenkin joukkueiden jopa 

tiedetään käyttäneen petkeltä rasteilla, 

vaikka varsinaista käyttötarkoitusta ei 

kisanjärjestäjät olleetkaan keksineet. 

 

 

 

Kisa-lauantai starttasi kololla 

ilmoittautumisella, tuulimyllyjen 

palauttamisella ja alkumysteerillä. 

Joukkueet pääsivät kisan aikana suorittamaan 

monenlaisia tehtäviä, joita sinäkin varmasti 

olisit halunnut kokeilla. Kisaajat pääsivät mm. 

Testaamaan tietoaan Haluatko miljonääriksi-

rastilla, Herkistämään aistejaan 

tunnustelurastilla ja testaamaan omia 

rajojaan suunnistuksen parissa. 

Koska kyseessä on kilpailu, jokainen 

hengenveto luonnollisesi arvosteltiin. 

Perinteisesti pisteytys ei ole koskaan 

Tampiossamme ollut aivan säntillinen ja 

johdonmukainen, mutta kisajärjestäjät 

vakuuttavat, että kaikkia kohdeltiin 

yhdenvertaisina. Lahjontaa ei virallisissa 

kisasäännöissäkään kielletty ja yrityksiäkin 

oli. Kantaa emme kuitenkaan voi ottaa siihen 

vaikuttivatko lahjonnat viimesijaisiin 

pisteisiin. 

Loppuun vielä kisojen pääjärjestäjän Hetan 

kommentit kisan jälkeen: ”Oli ihan huikea 

tunnelma koko ajan. Tekijöiden kesken ennen 

ja jälkeen kisan ja koko kisan ajan. Ja sit myös 

kisailijoilla ihan koko kisan. Tuli ihan 

liikuttunut fiilis, kun oli niin lämmin 

tunnelma.” 
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Siva  - samoajien 
siirtymävaellus 
 

Syyskuun puolessa välissä silloiset samoajat, 

nykyiset vaeltajat, suuntasivat Kuhankuonon 

kansallispuistoon muistelemaan menneitä vuosia 

samoajina, ja valmistautumaan tulevaan.  

Lauantaina vartionjohtajat Suski ja Lausku 

kulkivat vartion mukana, mutta hylkäsivät heidät 

päivällisen jälkeen synkkään ja pelottavaan 

metsään.  

Vaellukselle osallistumisprosentti oli 40% (tai 

33,333% tulkinnasta riippuen), eli toisin sanoen 

ydinjoukko saapui paikalle.  

Lauantai-iltana ohjelmaan kuului esimerkiksi 

kiipeilijän kierros (=kalliokiipeilyä), laavun 

lähialueeseen ja lähireitteihin tutustuminen, sekä 

luonnollisesti sushin valmistaminen. 

Erään vessareissun kohokohdaksi vartion jäsenet 

mainitsevat huussista löytyneen kirjeen, joka 

sisälsi keksejä. He muistivat kuitenkin äidin 

opetuksen, että metsästä löytyneitä keksejä ei 

saa syödä. Onneksi keksien ohessa oli kuitenkin 

myös kirje, joka paljasti sen jättäjiksi aiemmin  

 

 

mainitut vartionjohtajat. Keksit olivat siis 

turvallisia.  

Reissulla testattiin myös kuvassa näkyvää 

maustekättä.  

Vartiolaisten mukaan aamu sujui rattoisissa 

tunnelmissa köyhiä ritareita paistellen. 

Ravitsevan aamiaisen jälkeen, partiolaiset lähtivät 

innokkaina aamuvaellukselle, jonka jälkeen 

haettiin matkatavarat laavulta, ja otettiin suunta 

kohti parkkipaikkaa, jossa erään vartiolaisen 

huoltaja jo odotteli väsyneitä matkalaisia.  
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TESTAA, MIKÄ MARJA OLET! 

1. Mihin haluaisit matkustaa? 

a. Amerikkaan! 

b. Lappiin! 

c. Ranskaan! 

 

2. Lempi ateriasi päivässä? 

a. Jälkiruoat  

b. Päivällinen 

c. Iltapala 

 

3. Kenen kanssa vietät mieluiten aikaasi? 

a. Kavereiden 

b. Perheeni 

c. Yksikseni 

 

4. Minkä supervoiman haluaisit, jos saisit valita näistä? 

a. Kyvyn lentää 

b. Kyvyn lukea ajatuksia 

c. Kyvyn muuttua näkymättömäksi 

 

5. Luetko paljon kirjoja? 

a. Silloin tällöin, jos olen sillä tuulella 

b. En kauheasti 

c. Luen usein, ja pidän kirjoista! 

 

6. Mikä näistä on lempi kouluaineesi? 

a. Äidinkieli 

b. Matematiikka 

c. Kuvataide 

(Vastaus löytyy lehden lopusta!)   
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VARAINKERUUTEMPAUKSIA 

 

Lippukunnan toimintaan kerätään varoja 
erinäisin varainkeruutempauksin. Tänä 
vuonna mm. paistoimme lättyjä 
aurinkoisessa Lauste-päivässä, myimme 
lippuja Naantalin Emma-teatterin Love 
me Tinder -näytökseen, paistoimme 
lättyjä Lähiötuvalla kaupunginjohtajan 
tullessa Lausteelle kylään, myimme 
partiolaisten adventtikalentereita sekä 
osallistuimme Henrikin kirkon 
adventtimyyjäisiin. Kiitos kaikille 
tempauksien ahertajille, sekä meitä 
tukeneille ostajille! 
 

 
 

Alla tarpojaryhmän tunnelmia 11.10. 
tapahtuneesta tempauksesta. 
 

Lätynpaisto Lähiötuvalla 

 
Lätynpaisto oli kivaa! Turun kaupunki pyysi 
meitä paistamaan lättyjä koska Turun 
kaupunginjohtaja tuli käymään Lausteella. 
Teimme 10 litraa lättytaikinaa. Mukana oli 
Meriippukellot eli tarpojat joista mukana oli 
Leevi, Eetu, Aapo ja johtajamme Suski ja 
Heikki. Ihmiset kertoivat että lätyt olivat hyviä. 
Aluksi oli vain pari ihmistä mutta sen jälkeen 
tuli hieman enemmän ihmisiä. Siellä oli myös 
Seutusanomien tyyppi joka kuvasi meitä ja 
haastatteli meitä.  
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Kakkuninja 

 

Liljat ovat semmoisia juttuja, että 

vuorokausi ponnistellaan jotain. 

Tiedätkös, mitä on lilja jaettuna 

kahdella? No sehän on Ninja! 

Juupa juu. Ninja on siis sellainen 

partiokoettelemus, joka kestää 12 

tuntia. 

 

Juhlavuoden ja kakkuhimon 

kunniaksi Lätkän samoajat ja 

vaeltajat järkkäsivät kakkuninjan. 

Mikäs sen parempaa, kuin 12 

tuntia kakkujen leipomista. 

Joku lukija saattaa ajatella, että 

olipa siinä makeaa mahan 

täydeltä. Mutta eipäs ollutkaan, 

sillä enemmänkin oli nälkä. 

Hidasta on kakun valmistuminen. 

 

  

Mikä voisi olla seuraava ninja tai lilja? Ehdota! 
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Valmiiksi saimme monta ihanaa kakkua, jotka arvostelimme seuraavasti: 

 
 

vasen: 

mirrorglazekakku 

oikea: 

pähkinäkuivakakku 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valmiiksi 

saimme 

monta ihanaa  

 

 

 

 

 

 

vasen: 

aamukakku 

oikea: 

lohikakku 

vasen: 

trangiamutakakku 

oikea: 

leirikakku 
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JUHLAILLALLINEN 

17.11.2018 Vietettiin Lätynkääntäjien täysi-

ikäisten jäsenten voimin juhlailtaa ravintola 

Bruukissa. Juhla oli tarkoitettu kaikille 

Lätynkääntäjien ritarikunnan jäsenille, 

kokelaille ja heidän seuralaisilleen.  

 

Tila oli sisustettu partiomaisesti, ja 

paikkakorteissa komeilivat partionimet 

Juhlan tarkoituksena oli syödä, juoda ja 

seurustella hyvässä seurassa samalla 

juhlistaen Lätynkääntäjien 40-vuotista 

taivalta.  

 

Paikat täyttyivät eri-ikäisillä partiolaisilla ja 

heidän seuralaisillaan 

Ohjelmassa oli Dinner & Show. Ruoka oli 

hyvää ja jälkiruuaksi oli luonnollisesti lettuja.  

 

 

Illan yllätysesiintyjä Kullervo Matinaro 

Quartet Featuring Kalervo Lahdenmäki (ilman 

Kullervoa) esitti juuri Lätynkääntäjille 

räätälöidyn musiikkiesityksen, jonka 

etenemisjärjestykseen yleisö pääsi 

vaikuttamaan. Aiheita esityksessä olivat mm. 

Sandy, lätyt, Asterix ja Partioaate.  

 

Illan huippuesiintyjät 

 Jokaiseen hyvään juhlaan kuuluvat tietenkin 

myös salatehtävät, ennustajat, sekä 

palkinnot. Ja koska kaikki edellä mainitut tuli 

juhlissa koettua voimme todeta, että juhlat 

olivat menestys.  
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Vastaavanlaisia tilaisuuksia järjestetään 

lippukunnassamme 10 vuoden välein, joten 

ilta oli harvinaista herkkua itse kullekin 

säädylle. 

 

Juhlassa kuultiin puheita ja puheenvuoroja 

 

Ilmassa oli mystisyyttä ja salaisuuksia 

 

 

 

 

 

 

 

Stand up -meedio jakoi vieraille ennustuksia, ja 

osa sai salatehtävän. HUI!  

 

Juhlan aulassa oli erilaisella rekvisiitalla 

varustettu valokuvausseinä, jossa riitti kuhinaa. 

Seuraavalla sivulla muutamia otoksia illalta! 
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Juhlassa nähtiin toinen toistaan hienompia asuja – ja poseerauksia 
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 Eräät vieraat kertoivat juhliin valmistautumisen alkaneen jo 40 vuotta sitten, kun lippukunta 

perustettiin. Toisten valmistautumiseen taas kuului työvuoro ja työystävän rekrytoinnilla 

juhlavalmisteluihin. Tapoja on monia.  
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Vieraiden keskuudessa oltiin pettyneitä, ettei 

kukaan ollut käyttänyt lättypannua ilmakitarana. 

Onneksi asia saatiin korjattua.  

 

Myös Lätynkääntäjien perustajat Sakari 

Lehmuskallio, Tuula Laaksonen sekä Pekka ja 

Marja Saarela olivat saapuneet hilpeän juhlaväen 

joukkoon.  
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Marja-testin tulokset: 

ENITEN A-VASTAUKSIA: 

Olet kuin makea mansikka! Pidät ihmisten kanssa toimimisesta, ja monet kuvailisivat 

sinua oikeaksi ilopilleriksi. Ihmiset pitävät seurastasi, ja mielellään viettävät aikaansa 

kanssasi! 

ENITEN B-VASTAUKSIA: 

Olet kuin mukava mustikka! Sinua voisi kuvailla rauhallisena ihmisenä, joka käyttää 

logiikkaa päätösten teossa. Olet mukavaa seuraa, ja keksitkin usein mielekästä 

tekemistä jota puuhailla yhdessä! 

ENITEN C-VASTAUKSIA: 

Olet kuin valloittava vadelma! Viihdyt enemmän pienemmässä, mutta sitäkin 

tärkeämmässä kaveriporukassa, etkä niinkään suuressa porukassa. Olet luova sielu, 

ja rakastat laatuaikaa parhaiden ystäviesi kanssa! 
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Framil 8-10.6.2018 

 

Kesäkuun alussa lätkäläiset olivat framil eli 

valokeilassa Porissa. 

Lätkäläiset saapuivat 2 tunnin bussimatkan 

jälkeen hyvillä mielin Kirjurinluodolle. Heti 

päästiin toimiin, kun oma teltta täytyi pystyttää. 

Pian alueelle nousikin kymmenittäin telttoja. 

 

Tapahtuma tarjosi jokaiselle ikäluokalle 

tekemistä ja jokainen oppi varmasti paljon 

hyödyllisiä taitoja jota hyödyntää niin partiossa 

kuin muillakin elämän osa-alueilla. Seikkailijat 

pääsivät harjoittamaan niin navigointia merellä 

kuin tutustumaan kuumailmapallon toimintaan 

sekä myös savusukeltamiseen. 
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Samoajat pääsivät tutustumaan Porin 

kulttuurisiin rakennuksiin. 

 

Jokaisella partiotapahtumalla syödään paljon. 

Framil oli siitä poikkeava, ettei sinne 

tarvinnut ottaa omia ruokailuvälineitä 

mukaan. Ei, ruokaa ei syöty käsillä, vaan 

ylijäämäisillä kertakäyttöastioilla. Maistui se 

ruoka niistäkin ja parasta oli ettei tarvinnut 

tiskata! 

 

 

 

 

 

Joka ilta kokoonnuttiin yhteen niin sanotulle 

iltanuotiolle. Joissa oli erilaista ohjelmaa 

muun muassa yhteislaulua. 

 

Tapahtuma huipentui laulaja Kasmirin 

esiintymiseen. 

 

  Kiitos kaikille mukana olleille täydellisestä        

kesän aloituksesta! 
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Vuoden 2018 FANIPOSTERI 
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